
PALESTRA CEBAS EDUCAÇÃO

“Socializando saberes: a 

importância do CEBAS: 

Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação”



GT ASSISTENTES SOCIAIS - ANEC

O Grupo de Trabalho - GT de Assistentes
Sociais é composto por Assistentes
Sociais de Mantenedoras e/ou suas
mantidas, entidades essas que são
associadas da Associação Nacional das
Escolas Católicas no Brasil - ANEC.

O GT de Assistentes Sociais no Rio
Grande do Sul foi formado em março de
2014, e se reúne mensalmente de forma
itinerante nas associadas.



É um espaço de formação e capacitação
permanente, que visa qualificar as ações
dos profissionais do Serviço Social. As
temáticas de estudo reforçam a
compreensão das normas técnicas e
legislações vigentes, corroboram nas
construções e reconstruções de
processos e fluxos de trabalho do Serviço
Social, bem como, caminha em
conformidade com as orientações do
Conselho Regional de Serviço Social,
especialmente do Grupo de Trabalho do
Serviço Social na Educação pelo CRESS.



O SIGNIFICADO DA 
FILANTROPIA (Origem)

Cumprimento da Missão: Instituições
filantrópicas trabalham em prol do
humanitarismo, com ações e atitudes de
ajudar o próximo, seja ela através de
donativos, como por exemplo: roupa,
comida, dinheiro, ou atendimentos, como
na saúde, por exemplo.



O termo filantropia tem origem grega, que
significa "amor à humanidade". (FONIF,
2016, p.26). Só que para que o amor e a
caridade sejam efetivados no cotidiano das
famílias em situação de Vulnerabilidade
Social.

De que forma? Por meio de isenção fiscal
de cotas patronais.

O SIGNIFICADO DA 
FILANTROPIA (Origem)



A DIMENSÃO DO DIREITO

Na dimensão da Política Pública – garantia
de acesso aos direitos sociais: A Educação,
através da Concessão das Bolsas de
Estudos se caracteriza como oportunidade
de cumprimento da Missão Institucional,
não meramente a contrapartida de Isenção
Fiscal.



MISSÃO
O que significa ser uma instituição

filantrópica?

O que significa ser uma Entidade Beneficente

de Assistência Social?

São organizações da sociedade civil que

fazem parte do chamado “Terceiro Setor”.

As concessões de bolsas de estudos são um

meio de exercer a caridade ou promover e

garantir o acesso ao Direito?



- 9 mil instituições “filantrópicas” possuem a
Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS;
- Mais de 2 milhões de jovens têm a
oportunidade de estudar em “filantrópicas”,
sendo que, desse total, 600 mil são bolsistas.
- 10 bilhões de renúncia na arrecadação
fiscal na Previdência são destinados para
“Filantropia”, representando apenas 3% de
um montante de 340.

ALGUNS DADOS – FONIF 2016



ALGUNS DADOS – FONIF 2016

- A “Filantropia” multiplica os 10 bilhões e

transforma em 60 bilhões, que retornam

para a sociedade, em valores tangíveis e

intangíveis.

- Para cada R$ 1,00, obtido por isenções

fiscais, as entidades “filantrópicas”

devolvem R$ 5,92 para a sociedade.



No Brasil, a filantropia na Educação foi

organizada pela Lei nº 12.101/2009, que

dispõe sobre a Certificação das Entidades

Beneficentes de Assistência Social - CEBAS,

regulando sobre os procedimentos à

isenção fiscal, no que tange a Seguridade

Social.

SOBRE A CERTIFICAÇÃO



Os Artigos 194 e 195, da Constituição

Federal de 1988 (2017, p.151-153), tratam

do financiamento da Seguridade Social,

pelas contribuições diretas - prognósticos:

Mega-Sena / Dupla-Sena/ Loto Fácil/

Quina, e indiretas: impostos.

CEBAS: Uma questão para reflexão



“Art. 1º: A certificação das entidades
beneficentes de assistência social e a
isenção de contribuições para a seguridade
social serão concedidas às pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecidas como entidades beneficentes
de assistência social com a finalidade de
prestação de serviços nas áreas de
assistência social, saúde ou educação, e que
atendam ao disposto nesta Lei”.

CEBAS - Lei nº 12.101 / 27/11/2009:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm


CONTRAPARTIDA ...
O que significa a certificação como
Entidade Beneficente de Assistência Social?

O CEBAS, assim como a isenção de
contribuições para a Seguridade Social será
concedido às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas
como Entidades Beneficentes de Assistência
Social, com a finalidade de prestação de
serviços nas áreas: de Assistência Social,
Saúde ou Educação, e que atendam ao
disposto nesta lei.



CEBAS

Esta isenção possibilita que a entidade

obtenha: isenção das contribuições sociais,

subvenções sociais, incentivos, bem como,

isenção de impostos, como o IPTU, IPVA,

Taxa de Importação, entre outras. (MDS,

2017, p.14-17).

A preponderância é na área que a entidade

realiza a maior parte de suas despesas.



PLANEJAMENTO - CEBAS

Existem legislações e normativas que

orientam o processo de concessão de

bolsas de estudos, e que potencializaram o

espaço escolar, como lócus de qualificação

na construção de conhecimento, quanto de

construção de uma educação integrada:

Lei nº 12.101/2009; Decreto nº 8.242/2013;

Lei nº 12.868/2014; Portaria Normativa do

MEC nº 15/2017.



PLANEJAMENTO - CEBAS

Definição da área que executa a Gestão do

CEBAS:

- Para garantia e segurança administrativa

técnica e jurídica do processo de

concessão do CEBAS;

- Com a constituição de equipe multi e

interdisciplinar: Administrativo,

Contabilidade, Controladoria, Financeiro,

Jurídico, Marketing, Pedagogia, Serviço

Social.



INSTRUMENTO DE

PLANEJAMENTO DEFINIÇÃO

Plano de Atendimento

Registro das intenções e resultados a

serem alcançados no período de ......,

expressos em objetivos, diretrizes,

metas e indicadores.

Programação Anual Registro da operacionalização das 

intenções que constam no Plano. 

Deve apontar o conjunto de ações 

anuais que irão garantir o alcance dos 

objetivos e metas do Plano, assim 

como a previsão de alocação dos 

recursos orçamentários. Deve constar 

ainda dos indicadores de 

monitoramento

Relatório Anual Registro dos resultados alcançados 

com a execução da Plano. Deve 

orientar eventuais redirecionamentos 

que se fizerem necessários.



PLANEJAMENTO - CEBAS

 Plano de Atendimento;

 Concessões de Bolsas de Estudo;

 Benefícios: aluno, à família e comunidade;

 Acompanhamento ao Estudante;

 Reserva Técnica;

 EducaCenso / MEC;

 Público prioritário e especificação das 

concessões: Cadúnico (Cadastro dos 

Programas Sociais do Governo Federal).





PLANEJAMENTO - CEBAS

Realizar e não registrar, registrar e não

acompanhar, acompanhar e não intervir,

fragilizam as ações deixando-as à mercê do

acaso e da informalidade.



Acompanhamento rotineiro de informações

relevantes. Propõe-se a verificar a existência

de mudanças, mas não suas razões a fundo. É

um processo sistemático e contínuo de

acompanhamento de indicadores, visando a

obtenção de informações, em tempo

oportuno, para subsidiar a tomada de

decisão, redução de problema e correção de

rumos. Em suma, o monitoramento verifica a

realização das atividades e o alcance dos

efeitos da intervenção.

MONITORAMENTO - CEBAS



- O Processo de monitoramento vai estar

diretamente vinculado ao processo do

planejamento;

- Fluxo Ciclo de controle do Monitoramento;

- Instrumentos Operativos:

Relatórios, Reuniões, Visitas, Auditorias

interna e externa, ouvidoria, denúncias.

MONITORAMENTO - CEBAS



AVALIAÇÃO - CEBAS

A avaliação expande as medidas e a

verificação do monitoramento para

determinar valores e méritos de ações e/ou

políticas. O monitoramento verifica. A

avaliação amplia a compreensão sobre o

avaliado. Ambos se diferenciam pela

complexidade das análises que realizam. A

avaliação requer maior rigor no uso de

procedimentos metodológicos, na busca de

evidências com credibilidade para se fazer um

julgamento da intervenção.



AVALIAÇÃO - CEBAS

- A avaliação será de acordo com o

Planejamento e o Monitoramento;

- Fluxo Ciclo de controle da Avaliação;

- Instrumentos Operativos:

Relatórios, Reuniões, Visitas, Auditorias

interna e externa, ouvidoria, denúncias.



SOCIALIZAÇÃO DE PRÁTICAS 



Nas cinco unidades de ensino que a rede

tem, constituíram-se Comissões de Bolsas

de Estudos, compostas pelos membros:

diretivos, administrativos, contábeis,

secretariado, com orientações do Serviço

Social: formação e Ata de Reunião.

OPERACIONALIZAÇÃO – CEBAS
BOLSAS DE ESTUDOS



O Edital foi construído sob orientação de

assessoria jurídica, para garantir maior

transparência e legitimidade ao processo de

concessão das bolsas de estudos. Essas

equipes trabalham em conjunto com a

Mantenedora, através dos Setores: de

Serviço Social, Controladoria,

Contabilidade, Financeiro, Auditoria Interna

e Externa, Recursos Humanos e Diretoria

Executiva.

OPERACIONALIZAÇÃO



OPERACIONALIZAÇÃO – CEBAS
BOLSAS DE ESTUDOS

OBJETIVO: Estabelecer as diretrizes e

condições para a concessão de bolsas de

estudo, no âmbito da Rede Verzeri, visando

propiciar o acesso de alunos aos serviços

educacionais do Colégio, observados os

critérios sociais e econômicos dos

candidatos.



OPERACIONALIZAÇÃO – CEBAS
BOLSAS DE ESTUDOS

Os estudantes concorrem a processo

seletivo, por meio de Edital, com ampla

publicização. Cada unidade de ensino é

responsável pelo seu processo, e dará

suporte as famílias que buscam a

concessão de bolsa na Educação Básica.



OPERACIONALIZAÇÃO
Para participar do processo seletivo para
concessão de bolsa de estudos, e ter deferimento
da solicitação da concessão de bolsa de estudo as
famílias interessadas estão condicionadas à
comprovação documental do perfil
socioeconômico do grupo familiar do(a)
candidato(a), desde que se enquadrem nas
condições socioeconômicas previstas na Lei Nº
12.101/09 com suas alterações, e respeitem os
critérios estipulados nesse Edital e seu
cronograma de execução.



OPERACIONALIZAÇÃO – CEBAS
BOLSAS DE ESTUDOS

Qual a proporção?

1 (uma) bolsa de estudo integral para cada

5 (cinco) alunos pagantes, e bolsas de

estudos parciais, 1 (uma) bolsa de estudo

integral para cada 9 (nove) alunos

pagantes - ou 2 (duas) bolsas de estudo

parciais de 50% (cinquenta por cento) +

complementariedades.



DIVULGAÇÃO

O Edital ficou disponível e afixado em mural

na Secretaria/Tesouraria dos colégios e no

endereço eletrônico acessado via internet

http://www.redeverzeri.org.br no menu

Educação> Editais> “Renovação”,

conforme cronograma de cada Colégio.



- A bolsa de estudo integral (100%) só

poderá ser concedida ao(a) candidato(a)

cuja renda bruta familiar mensal per

capita não exceda o valor de 1 ½ (um e

meio) salário mínimo nacional.

- A bolsa de estudo parcial (50%) só

poderá ser concedida ao(a) candidato(a)

cuja renda bruta familiar mensal per

capita não exceda o valor de 3 (três)

salários mínimos nacional.



CRONOGRAMA

- Lançamento do Edital 2018, em 03 de

Julho de 2017, com período de divulgação

para todos os alunos matriculados na Rede

Verzeri.

- Recebimentos dos documentos: De 31/07

a 11/08/2017.

- Envio dos processos para a ASLB (anexar

a Lista de Recebimento dos documentos,

assinada pela família do(a) estudante): dia

14/08/2017.



- Devolução dos Resultados das Análises

das Bolsas de Estudos para os colegas,

através de Carta Comunicação (enviada

por email, solicitando confirmação de

recebimento, ou impressa, para quem for

buscar): 16/10/2017.

CRONOGRAMA



- Recebimentos das Interposições de

Recurso, com documentos anexados: De

16/10 a 24/10/2017.

- Envio das Interposições de Recurso para

a ASLB: no dia 25/10/2017.

- Devolução dos Resultados das Análises

das Interposições de Recurso para os

colégios: 13/11/2017.

CRONOGRAMA



- A bolsa de estudo não é automaticamente

renovada para o ano seguinte. Se faz

necessária a avaliação socioeconômica

anual, mediante processo analítico.

- A bolsa de estudo é individual, pessoal e

intransferível. Não havendo possibilidade

de transferência nem mesmo para outro

membro do mesmo grupo familiar que

frequente ou venha a frequentar os Colégios

da Rede Verzeri.

DESTAQUE:



- O patrimônio declarado deve ser

compatível com os rendimentos

apresentados.

- Todos os dados fornecidos serão mantidos

em sigilo e sujeitos a verificação.

- Os documentos entregues não serão

devolvidos em nenhuma hipótese. É de

inteira responsabilidade do(a) responsável

pelo candidato.

DESTAQUE:



- Acompanhar a publicação de todos os

Editais e comunicados referentes a este

processo seletivo no endereço eletrônico

www.redeverzeri.org.br link Educação

menu Editais e nos quadros de avisos da

Tesouraria / Secretaria dos colégios.

DESTAQUE:

http://www.redeverzeri.org.br/


- Acompanhar a publicação de todos os

Editais e comunicados referentes a este

processo seletivo no endereço eletrônico

www.redeverzeri.org.br link Educação

menu Editais e nos quadros de avisos da

Tesouraria / Secretaria dos colégios.

DESTAQUE:

http://www.redeverzeri.org.br/


As análises de solicitações de bolsas de

estudos são documentais, e seguem os

critérios de permanência, elencados em

ordem de prioridade:

- Menor renda per capita;

- Melhor desempenho disciplinar e

escolar, quando aplicável (exceto para os

candidatos ao 1º Ano do Ensino

Fundamental);

- Residir nas proximidades do Colégio;

- Ter irmão/irmã já estudando no Colégio.

• Realizar sorteio, se ocorrer empate.



Após a análise documental e

socioeconômica o(a) assistente social

emite parecer, orientando o percentual de

bolsa de estudo a ser concedida, até o

limite do número de vagas para bolsas

disponíveis nos colégios da Rede

Verzeri.

RESULTADO:



Estabelecemos lista de espera aqueles

candidatos que não conseguiram atingir o

número de vagas, no ano solicitado. Esses

concorrentes a bolsas de estudos, em lista

de espera, poderão ser chamados a

qualquer tempo, caso haja necessidade de

complementação das vagas disponíveis.



BOLSAS DE ESTUDOS

Alunos bolsistas atendidos em 2017 Alunos 100% 50%

Colégio Sagrado Coração de Jesus - SB 500 87 21

Colégio Teresa Verzeri 560 89 45

Colégio Sagrado Coração de Jesus - Ijui 835 92 33

Colégio Medianeira 724 111 35

Colégio Coração de Maria 308 59 14

Total 2927 438 148

Reserva Técnica de: 14 bolsistas integrais ou 28 parciais.



O colégio poderá cancelar a bolsa de

estudo - gratuidade escolar do ano letivo

que foi concedida se o bolsista:

- I. Deixar de efetivar matrícula no prazo

determinado pelo colégio.

- II. Faltar as aulas e atividades educacionais

previstas;

- III. Não comparecer as aulas de

recuperação, quando nesta situação.

CANCELAMENTO DA BOLSAS



- IV. Praticar atos de indisciplina

recorrentes;

- V. Desrespeitar as normas contidas no

Regimento Escolar;

- VI. Violar informação do banco de dados

ou realizar qualquer acesso indevido a

rede de informações do Colégio;

- VII. Se comprovada inidoneidade ou

falsidade de documento e de informação

prestada pelo candidato ou responsável

legal;



- VIII. Se ocorrer substancial mudança na

condição socioeconômica de seu

responsável legal ou seu grupo familiar,

que comprometa a observância dos

requisitos neste edital e na legislação

vigente; e

- IX. Transferência, ou cancelamento de

matrícula.



BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES:

O colégio deverá ofertar aos alunos com

bolsa integral (100%) o uniforme escolar

se obrigatório no Colégio e materiais

escolares (livros didáticos) para as

atividades pedagógicas, bem como os

passeios pedagógicos e sociais. Estes itens

devem ser contemplados como ação de

apoio ao aluno bolsista, e devidamente

registrados nos livros contábeis em conta

contábil própria.



BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES:

A família deverá assinar o Termo de

Concessão de Benefícios

Complementares.



- Monitorar e informar regularmente o(a)

assistente social da Rede eventuais

dificuldades pedagógicas constatadas aos

alunos com bolsa de estudo, para ações de

prevenção ao baixo rendimento escolar e

outras situações que interferem no processo

de ensino-aprendizagem;

- Incentivar a participação dos pais ou

responsáveis dos bolsistas nas atividades do

colégio e grupos como Conselho de Pais e

Mestres – CPM, etc...



- Não cobrar Seguro Educação de alunos

com bolsa integral (100%), custeado pelo

Programa de Filantropia Educacional,

mediante Termo de Doação assinado pela

família e entregue a instituição, registrado

nos livros contábeis em conta contábil

própria.



O estudante bolsista tem os mesmos

direitos e deveres que qualquer outro

estudante da instituição privada. É dever

de todos os membros da comunidade

escolar zelar para a promoção e proteção

contra qualquer ato preconceituoso e

discriminatório. O estudante bolsista tem

sua identidade preservada.







No Brasil temos em profunda escala a

desigualdade social, mas o CEBAS,

enquanto Política Pública oportuniza o

acesso às condições de construção de

conhecimento, de crescimento intelectual

e acesso à cultura, esporte, lazer.

Um horizonte de possibilidades se amplia

ao estudante bolsista quando ele tem uma

educação de qualidade e investimento.



FONTE

Cruz; reis, 2011; conass, 2016; carvalho et al.,

2012;

Ana Emilia Figueiredo de oliveira

Regimarina Soares Reis - Gestão Pública em

Saúde : Monitoramento e Avaliação no

Planejamento do SUS;

http://cebas.mec.gov.br

http://cebas.mec.gov.br/


Rochele Pedroso de Moraes
servicosocial@redeverzeri.org.br

Simone Maria Pedott Romanenco
assistente.social@icm-sec.org.br

OBRIGADA!

mailto:servicosocial@redeverzeri.org.br
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